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Gyönyörű magyar otthonok....
Nemrégen az egyik kedves "kortársunk" társas beszélgetés közben kijelentette: - gyerekek, 

eladtam a házamat! - és még azt sem tudom, hová megyek lakni! -
- Miért adtad el? - volt a kérdés mindenkitől, - hiszen meg volt mindened abban a szép házban...

A válasz, amit hallottam nem lepett meg, hiszen már egy jó páran elmondták ugyan ezt a tényt: 
egyedül vagyok, a ház nagy, nem tudom karban tartani úgy, ahogy szeretném. Nem csak a házat, de a 
kertet is sajnálom, mert nincs hozzá erőm és kedvem, hogy olyan szépen nézzen ki, mint ahogy az egyszer 
valaha volt. Hát igen! - a Melbourne nagy területén végtelen háztenger között megtaláljuk a nagyobbnál 
nagyobb házakat, - az egyre növekvő, „gyönyörű üresedő helyekkel....” és az "elhanyagolt" szebbnél 
szebb kertekkel....

Hogy miért van ez?
Az ötvenes és hatvanas évek házépítési lendületek maradványai, amikor a családok 

megengedhették maguknak, hogy minden családtagnak bő lakóterületet biztosíthatott, manapság már 
üresen állnak, - gazdátlanok az üres szobák. Családok azon törekedtek, hogy a növekvő utódoknak bőven 
legyen helye, - aludni, játszani, és szórakozni, persze formális étkező és főző helye is. A papák 
legkiválóbb műhelyeket építve, minden műveletet a háztáj körül végeztek nagy szakértelemmel.

Az idő azonban eljárt. A gyerekek, akiknek az önfeláldozó szülői munka otthont teremtett -  
megnőttek -  és a nagy házak most már csak két embernek, sőt sokszor csak egynek áll rendelkezésre. 
Megoldásra várnak a „gyönyörű üres magyar otthonok... ”

Ha megnézzük az átlag Melboume-ben élő polgárokat, ez vonatkozik mindenkire - a magyaroknál 
sem más a helyzet. Az ötvenes és hatvanas emigránsok között nagyon sokan -  Ausztráliába érkezve -  
megélhetésüket fizikai munkával biztosították a családjuk megélhetését. Tovább tanulásra, angol 
kiképzésekre nem volt idejük, vagy lehetőségük. Mindenkinél a gyermek volt az első, - és meg is adtak 
nekik mindent, ami tőlük telt. Meg volt a nagy ház, szépen berendezett otthon, - tanulásuk biztosítva volt 
a helyi körülményekhez igazodva. A gyerekek felnőve, egy „helybeli” emberek lettek, beilleszkedve az 
itteni világba. Még ha százszor is megemlékezne a szülői odaadásról, és köszönetét fejezi ki, akkor sem 
tudja magát egyesíteni a szülei múltjával.

Hányszor halljuk: - a gyerekek már alig jönnek meglátogatni, - az unokák már nem is beszélnek 
magyarul... stb...

Az egyre nehezebben megoldható létfenntartási problémák mellett -  a fiatalok egyre kevesebbet 
tudnak törődni a múlttal és a szülői régen volttal. És sokaknak nincs utódjuk, akikről gondoskodni 
kellene. A helyi magyar társadalom vezetőire vár a feladat, hogy valamilyen megoldást találjanak, hogy 
segíteni tudjanak az idősödő magyarokon! A felmérés itt Melboume-ben, és az „Age Care” 
lehetőségeinek feltárása remelem, elindítja ezt a folyamatot! Szeverényi László
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A 2-ik MMMK...
A Második Melbourne-i Magyar Média 

Konferencia
Szép számmal megjelentek a Magyar Központban a 
2011 Július 9-én megrendezett Média Konferenciára.
A Konferencia célja az volt, hogy a Melboume-ben 
élő magyarok figyelmét felhívják azokra a 
problémákra, amikkel szembe kell néznünk az 
emigrációba szorult magyarságunk megtartása 
érdekében.

Ezen a Konferencián részt vettek azok a Média 
csoportok, akik hivatalosan is be vannak jegyezve itt 
az Ausztrál hatóságoknál, és napról napra, hétről hétre 
műsoraikkal vagy újság-cikkeikkel értesítik és 
tudósítják a fontosabb eseményeket, amelyek az itteni 
és külföldi magyarságot érintik. Természetesen 
magyar nyelven! Beszámoltak eddigi munkájukról és 
ismertették terveiket a jövővel kapcsolatban. 
Megköszönték az eddigi támogatást és kérték a 
megjelenteket és velük által a magyar közösséget, 
hogy támogatásukra nagyon szükség van. Úgy, mint 
morális és gyakorlati, mint anyagi téren szükségük 
van a segítségre, mert attól függ munkájuk eredménye 
és értéke. Ha eljönne az az idő, amikor majd nem 
kapunk elegendő támogatást otthonról (ami 
lehetséges) akkor ennek a kis csoportnak lesz a 
felelősége, hogy a magyar társadalmat életben tartsa a 
kulturális és időszerű ismertetésekkel. Nem mindegy 
az, hogy az az ismertetés milyen vonalon és milyen 
minőségben jelenik meg a közönség előtt.

A bevezető szavak után elsőnek az MHTV 
elnöke Polonyi Sándor ismertette a helyi magyar TV 
működését, és a nehézségeket, amelyek a digitális 
adásokra való átállás okozott a működésben. Kérte a 
segítséget minden vonalon. Kérdőívekkel tudakozott 
a közönség véleményéről az adásokkal kapcsolatban. 
Következőnek, Zoltán János az SBS magyar rádió 
programok vezetője köszönte meg a múlt évtől indult 
érdeklődését a közönségnek és további támogatást 
remélve köszöntötte a megjelenteket.

A ZZZ Rádió műsorkészítője Orosz Marika 
megköszönte az eddigi támogatást és kérte, hogy 
minél többen kapcsolódjanak a programok 
készítéséhez is, mert ha többen elsajátítják ezt a 
„tudományt” a lehetősége a tovább folytatáshoz 
meglegyen. Még az is lényeges, hogy a hallgatók 
(tagok) száma is meglegyen az adások folytatásához. 
A Központi Híradó társ-szerkesztője Atyimás 
Erzsébet elmondta a Híradó célját, amely a Központ 
működését kívánja ismertetni az illetékesekkel. Ez 
után Szeverényi László a Kisújság szerkesztője -  
egyben a Komputer Klub elnöke mondta el az 
internet és a Komputer ismeret fontosságát a mai 
világban, hírek és kapcsolatunk megtartása a jelenlegi 
élet minden mozzanatával, majd rátért az idős, 
Melboume-ben élő magyarok kérdésére;(lásd 3 oldal)
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A múlt évben tartott Első Média Konferencia 
ügyviteléhez tartozott két fontos pont, ami az idősödő 
magyar közösséget érintette. Az egyik volt a 
Komputer és az Internet használata, - ismertetése a 
lehetőségeknek a tanulására, amely állami segítséggel 
létesített tanfolyamokon a Központban működnek. A 
másik fontos tényező volt az egyre növekedő idős 
magyarok száma és azokra való gondviselés volt a 
másik. A múlt évben megjelent majd 1000 regisztrált 
idős magyarok klubtagság száma, amely egyre nő -  
megköveteli, hogy előre kell terveznünk, a 
szolgáltatások és személyi ellátások részleteiről, hogy 
legalább annyi szolgáltatást kapjanak, mint az itteni 
meghonosodott ausztrál állampolgárok. Ennek 
érdekében kezdtem el a felmérő munkát, amelyet az 
Állami Választókerületek adataival és a kiosztott 
kérdőívek alapján állítottam össze.

A Második Média Konferencia alkalmából egy 
DIA vetítés segítségével tártam fel a „Magyarok 
Melboume-ben, 2011” címmel a jelenlegi helyzetet -  
hogyan jutottunk idáig -  a százalékos elosztását a 
magyarságnak itt a Melbourne város területén, a mai 
adatok szerint. Ezen kívül az „Age Care” lehetőségeit 
tártam fel -  a különféle szolgáltatások lehetőségeit -  
nemcsak a magyarság, hanem az egész ausztrál 
vonatkozásban. A különböző fokozatok és 
lehetőségek ismertetése volt a cél, mint Viktóriái 
Állam (State) és Ausztráliai (Federal) vonatkozásban. 
A hivatalosan kiadott ismertető úgy nevezi az 
idősekre vonatkozó ügyeket, mint egy „akna-mező”, 
amely bizony nagyon veszélyes azok számára akik 
nem tudják felismerni a veszélyes pontokat.

Az ismeretek megszerzése csak egy bepillantást 
ad a jelenlegi helyzetekhez. Jelenleg is tárgyalások 
folynak az egész Öreg Ellátás felújításáról -  de nem 
fognak megváltozni egyik napról a másikra. Ezért a 
mostani helyzethez kell alkalmazkodni.
Kérem, olvassák el 
a DIA vetítés külön 
lapjait, és így lehet 
információt kapni 
a lényeges adatokról 
és lehetőségekről.
Sok munka lesz még 
a feladat, amiről 
ismertetést adunk!
Ezt megfogadta 
minden média melyek 
a magyar ügyekkel 
foglalkoznak!

A Konferencián természete ismertetése volt sok 
olyan pontnak, amelyek szerepelnek a kép-kockákon, 
és a megjelentek kérdés felelet alapján több olyan 
témáról beszéltünk, melyek közérdekűek. Ezek 
természetesen ismertetve lesznek -  az egyik ilyen 
pont volt, hogy egy valakinek ez nagy munka és 
segítség kell!
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Örömmel tudom jelenteni a kedves olvasóknak, 
hogy a Konferencia alkalmából több mint 20 
jelentkező volt akik felajánlották segítségüket az 
idős magyarokra vonatkozó segítő munkám

továbbfolytatására! Köszönet, de aki még szeretne 
csatlakozni, kérem, hívja fel Szerkesztőségünket, a 
(03) 9879 8203-as telefonszámon, vagy küldjön 
levelet, e-mail-t vagy üzenetet!
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a  Komputer Klub Assn Hírei!
A Komputer Klub tagjai és barátai ebben az évben is 
a jó munka eredményeként a Disznótoros ebéden 
vettek részt, amit a Magyar Társadalmi Klub 
Szövetkezet az év téli hónapjaiban rendez meg. A 
nap jó hangulatban telt el a Székely Zenekar 
segítségével, na meg a finomabbnál finomabb 
disznótoros ételekkel. A terem zsúfolásig telt meg - 
de végeredményben, sok jó ember elfér kis helyen is! 
Köszönet Szabó Editnek és segítőinek ezért a szép 
napért. Kérjük, hogy jövőre is vágjanak disznót!
Nem elfelejteni!
A „Broad Band fór Seniors” tanfolyamok tovább 
folytatódnak -  az Állam további segítsége folytán - a 
sok „Certificate” díszíti a tennet, és várjuk a többi 
jelentkezőt, a tanítók és vezetőség nevében!

Disznótoros ebéd

2011. július 17.én̂  vasárnap déli 12.30 órakor

<
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EZ NEM VICC, DE ANNAK IS BEILLIK....
(Egy magyar hazafi írása)
Tételezzük fel, hogy a Központi Kormányzat 
mindenkinek ad kb. 1,000.000 Ft-ot.
- Ha ezt a pénzt elköltjük a Sárkány Center-ben, vagy 
a József-városi piacon, a pénz Kínába kerül.
- Ha benzint veszünk rajta, akkor az araboké vagy az 
oroszoké lesz.
- Ha komputert veszünk, akkor Indiába és Hong 
Kong-ba kerül.
- Ha gyümölcsöt, zöldséget vásárolunk, akkor 
Hollandiáé, Spanyol vagy Olaszországé, Egyiptomié 
és Iráné lesz.
- Ha kis fogyasztású és jó autót veszünk, akkor 
Japánba, Németországba, Spanyolországba kerül
- Ha semmire sem jó elektronikus mütyürkére 
költjük, akkor a pénz Taiwanra vándorol, és nem 
segíti a magyar gazdaságot.
- Az egyetlen lehetséges mód, hogy a pénzt itthon 
tartsuk Magyarországon, hajó magyar borra és 
pálinkára meg „szép lányokra” költjük, mert ezek 
garantáltan hazai tennékek.
- Én ehhez tartom magam! Csak hát nehéz az 
asszonnyal megértetni, hogy mindezt merő 
hazafiságból teszem!

2011
AUGUSZTUS

Jeles napok; 
Augusztus 10; Lőrinc 

napja. A 
kalendáriumi regula 

szerint: Lőrinc napja 
ha szép, sok a 

gyümölcs és ép. 
Augusztus 15. Nagy

boldogasszony 
ünnepe. A magyar 
Mária-kegyhelyek 
nagy búcsúnapja. 

Augusztus 20; Szent 
István napja. 

Augusztus 24; Szent 
Bertalan apostol 

napja.

KI ÉLT ELŐBB A FÖLDÖN?....
A kőműves, az ács és a villanyszerelő azon 
tanakodnak, hogy ki élt előbb a Földön.
Mi építettük fel a Giza-i piramisokat -  mondja a 
kőműves -  tehát először mi léteztünk.
Dehogy! - szólt az ács -  mi már jóval korábban 
elkészítettük Noé bárkáját.
A teremtés első napján az Úr így szólt: Legyen 
világosság! -  így a villanyszerelő -  addigra mi már 
mi kiépítettük az elektromos hálózatot!

NYUGDÍJASOKNAK, - ALUDNI FOG...
Az idős házaspár lefekvéshez készülődik. Miután 
bebújnak egymás mellé az ágyba, az öregasszonynak 
kedve támad egy kis hancúrozáshoz. Gyakorlott 
mozdulatokkal simít végig a férje testén, majd egy 
bizonyos ponton megállva, megkérdezi.
- Na pap, mit fogok? -  hajol közel a párjához.
- Mit fogsz, mit fogsz?- mordul az öreg az asszonyra.
-  Alighanem aludni fogsz!

ARANY „KOPESEK”....

A pénz beszél. Azt mondja, visz-lát!

A horoszkópom azt mondta, hogy a sors ujja rám fog 
mutatni. Sajnos ez a középső ujja volt.

Egy jó nőt meghódítani, és nem elmesélni olyan, mint 
titokban átúszni a Csendes-óceánt.
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Az elsőbálozók 2011-ben

Harris Mónika kísérője Anton Jeffrey 
Anton Stephanie kísérője Apáthy László 
Jobbágy Erika kísérője Bonn Martin 
Spiller Chantelle kísérője Palló Jayden 
Jenkin Dániellé kísérője Benke Paul 
Hegedűs Bella kísérője Móra Attila 
Foley Claudine kísérője Jenkin Michael

Cserkész -  Anna Bál Jtxlbourne
2011 júl ins 23.
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Nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára ilyen sikeres bálunk. Már hetekkel a bál előtt látszott, hogy nagy az 
érdeklődés, egyre jöttek a hely-rendelések és úgy nézett ki, hogy telt ház lesz a nagyteremben. Péntek este 
megéikezett a sok cserkész és cserkészszülő és kezdődött a teremdíszítés és a másnapi vacsora előkészítése. Mivel 
már olyan sok éve rendezzük ezt a bált, mindenki tudta, hogy mi mindent kell előkészíteni, simán ment a munka. 
Szombaton reggeltől működésben volt a konyha, készült a vacsora és a bál kezdetére már mindenki teljes díszben a 
helyén volt, hogy fogadja a vendégeket. A kitűnő szervezés eredménye volt, olyan nagy volt a siker. Az ünnepélyes 
megnyitás a bálanya és a vezetők bevonulása volt, a cserkészek sorfala között. Az első bálozók bemutatkozása és 
nyitótánca, valamint a szokásos nyitó-csárdás csakhamar az egész terem táncra perdült. Az egész est hangulata 
bizonyította, hogy a ,jó munka sohasem hiábavaló. Valóban a Melboume-i Cserkész Anna bál megszakítás nélkül, 
1964 óta minden évben emlékeztet a balatonfüredi hagyományos Anna bálokra. Sok korábbi első bálozó, most már 
saját kislányát mutatja be a társadalomnak. Ez is az egyik példája, hogy hogyan tartjuk életben a régi szokásokat és 
szerzünk örömet az idősebb generációnak és a mostani fiataloknak. Köszönjük mindenkinek, aki támogatja a 
magyar cserkészeket és gratulálunk a csapatok minden tagjának, hogy olyan szorgalmasan, kitartóan és vidáman 
dolgoztak. jó munkát! Kovássy Marianne IV Ker.pk.
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MELBOU RNE-I MAGYAR KÖZPONT.
760 Boronia Road WantirnaVictoria, 3152. Ausztrália
2011. AUGUSZTUSI NAPTÁR.
Augusztus 7. Vasárnap

d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Augusztus 14. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.

Augusztus 21. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise, 
d.e. 11 órakor Református Istentisztelet 

Augusztus 28. Vasárnap
d.e.8:30 órakor Katolikus szentmise.
d.e. 10 órakor Evangélikus Istentisztelet.______

Meghívó!
A M A G Y A R  K Ö Z P O N T  

TÁRSADALMI KLUB SZÖVETKEZET
760 Boronia Road Wantima, Vic. 
Hungárián Social Club igazgatói 

Szeretettel meghívnak és várnak minden magyar 
honfitársat, az évek óta közkedvelt
EBÉDDEL egybekötött 

ZENÉS KLUBNAPJÁRA 
2011. Augusztus 28-án 

a Székely Zenekar közreműködésével

kép

Italok a helyi bárban kaphatók.
A finom ebédről az igazgatóság gondoskodik.

A KLUB VEZETŐSÉGE SZERETTÉL VÁR 
MINDENKIT.

Előzetes helyfoglalás: (az érdeklődésre való tekintettel) 
Szabó Edit 9560-1270 telefonszámon.

FIGYELEM!
A Magyar Központ Társadalmi Szövetkezet 

terme kibérelhető
Esküvők, születésnapok, vagy más összejövetelek 

megtartására.
Konyha használattal, személyzettel, vagy a nélkül, 

megegyezés szerint!
További felvilágosítás Szabó Edit telefonszámán:

______________ (03) 9560 1270.

J» Melbourne-i Magyar Központ 
... pályázatot hirdet önálló

|1‘—lir:-  munkakörben betöltendő
bérleményt ügyekkel foglalkozó 

részidős pozícióra.
Jó üzleti képességei biró, önálló, magabiztos személy 

jelentkezését várjuk.
Cim: 760 Boronia Road, Wantirna Vic. 3152 

A munkakör tevékenységei:
*  Teremkiadások
* Ügyfelek fogadása
* Teremkiadással járó adminisztráció
* Új ügyfél szerzés
* Közös megegyezéssel egyéb 
Pályázati feltételek:
*  Angol nyelv ismeret üzleti szinten (magyar nyelv ismerete 
előnyt jelent)
* Számítógép ismeret
* Magánvállalkozó
Pályázatra benyújtandó írások, igazolások:
* Részletes, fényképes önéletrajz
*  A hiteles végzettségi okirat másolata

Pályázat határideje: 2011. augusztus 29. 
Pályázat benyújtási módja:

Email: atyem@higpQnd.com

Ha szüksége van egy tapasztalat 
ügyvédre, kérje bizalommal a segítségem 

Dr. Kanantzián Artúr 
Barrister & Solicitor 

Ausztráliában és Magyarországon 
egyaránt bejegyzett ügyvéd 

Időpont egyeztetését szíveskedjenek 
figyelembe venni és hívni a 

(03) 9763 6399 telefonszámot 
Anthony Raso & Associates 

1 Darryl Street, Scorsby 3179. Victoria.
Méltányos ügyvédi díjszabások

A Melbourne-i Magyar Központ 
Faith Ferenc Könyvtára!

Jelenlegi könyvtári órák:
Pénteken 1-3 óráig délután és minden második 

kedden, amikor a Knox-i Idős Magyarok találkoznak 
a Központban, de. 10 -  du 3-ig.

A könyvtár KATALÓGUSA - CD lemezem kapható 
a könyvtári órák alatt, vagy a 9879 8203 

telefonszámon megrendelhető.
(Használata a Microsoft-XL használatával működik)

mailto:atyem@higpQnd.com
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Az Erdélyi Szövetség Hírei
Az előző újságcikkben megjelent az Erdélyi 
Szövetség sajtófelelőse, Krisztekanits Violetta
beszámolója a Szövetség történetéről és a május 22- 
én megrendezett közgyűlésről, összejöveteléről. A 
Krisztekanits házaspár távol létében engem kértek 
meg e cikk megírására.

Egy évben két rendezvényünk van, a piknik 
általában februárban és az ebéd, októberben. De ez 
nem azt jelenti, hogy a Szövetségünk a két 
rendezvény között nincs elfoglalva. Minden hónap 
első hétfőjén tartjuk gyűléseinket, amikor
megtárgyaljuk a beérkezett segítséget kérő leveleket 
és úgyszintén az esetleges adományok elküldését.

3,000.00 dollárt küldtünk el három jó tanuló és 
arra rászoruló, fél árva diákoknak, egy közgazdász, 
egy orvos, egy gyógyszerész egyetemi hallgatóknak a 
következő tanévre. Ne felejtsük el, hogy ezen tanulók 
az iskoláktól, egyetemektől messze, - néha csupán 
120 lelket számláló falvakból járnak be a városba az 
egyetemre. Példa rá, Zalánpatak, Gyergyóújfaluból, 
ahol egy hónapi diákszállás 100 Euro. Úgyszintén két 
„laptop” számítógépet is küldtünk tanulmányaikhoz.

Egy nagyon kedves, régi támogatónk elvállalt 
keresztszülőséget, és egy másik, szintén régi 
adakozónk felajánlotta egy diák tanulmányi 
támogatását! Nagyon szépen köszönjük.
Tavaly küldtünk a Csángó Magyar Rádiónak 
adományt, ahonnan a rokkant Lőrinc Celestine a rádió 
megalapítója Csíkfaluból így írt: ....őszintén mondva 
Önök az első támogatói a Csángó Magyar Rádiónak. 
Azóta Magyarországon már Bécsi-bált rendeztek 
részükre. Magyarfalu nevezett községbe szintén 
küldtünk adományt, ahol az új magyar iskola alapját 
már lerakták és halad az építkezés. Küldtek 
fényképeket is róla. Háromkút helységbe, a nagyon 
régi, düledező fa épületet, amit majdnem elvitt az 
árvíz, szükségből iskolának használják. Szövetségünk 
megszavazta az adomány elküldését az iskolára. 
Legutoljára Széphavasi Szent László kápolna 
építésével kapcsolatban kaptunk kérő levelet. E 
kápolna alapja Szent László királyunk korára 
vezethető vissza, és az 1444-es pápai oklevél említi, 
mint zarándok helyet. Csíkbői Gyimesre vezető 
Széphavasi Hágó közelében, akik Csíksomlyói 
búcsúra mennek, itt mutattak be szentmisét és ezt a 
szokást most újra felevenítik, és szeretnék a káplnát 
felépíteni.

De Szövetségünk fő célja az arra rászoruló, jó 
tanuló, középiskolás diákok tanulmányi támogatása

ösztöndíjjakkal, és az esetleg szegénysorba jutott 
magyar családok megsegítése. Ezen fiatalok, akik 
tanulmányaik elvégzése után Erdélyben maradnak, és 
az ottani magyar nyelvet, tudományt, kultúrát 
támogatva segítik az erdélyi magyarok, székelyek 
megmaradását.

Ezekre a célokra beérkezett adományokat 
nagyon szépen köszönjük. Május, június hónapban 
érkezett adományok, á b c sorrendben: Bálint Károly 
$3.000.00; (kimagasló segítség az Elnökünk fiától), 
$50.00 és $25.00 Galló Erzsébet; Gebhart L.C.J 
$100.00; J.M.C. $300.00; Kovács Erzsébet $100.00; 
Polonyi S.M $20.00; Tóth József $50.00. Nagyon 
szépen köszönjük. Kérjük támogatóinkat, hogy 
adományaikat, a „Council of Hungarians from 
Transylvania” névre kiállítani, és a Hungarina 
Community Centre, 760 Boronia Road Wantima. 
3152. címre elküldeni. Minden adományt 
nyugtázunk. Celestine Lőrinc szavaival zárom 
soraimat....Isten áldja a magyart, bárhol a világon....és 
a kis 6 éves csángó kislány, aki egy tábla csokoládé
átvétele után mondta....Üstén Fűzéssé Mög.....
Az Erdélyi Szövetség nevében Győri Izuka.

Segíts, hogy segíthessünk!

Les SLevens
CIVIL CELEBRANT

PERSONALISED CEREMONIES FÓR ALL OCCAS IONS 
ENGLISH AND HUNGÁRIÁN

Tel: (03) 9879 8204

Email: Istevens@netliniccom.au
M o b ile : 040  8 38  695 0

mailto:Istevens@netliniccom.au
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Tudjuk, hogy segíteni akarnak rajtunk 
a Kínaiak, de mit gondolnak rólunk?
(Nyílt levél a kínaiaktól nekünk, magyaroknak!)

Tisztelt Nagyarcúak, Kedves Magyar Barátaink! 
Valljátok be őszintén: utáltok minket. Mi is utálunk 
titeket, de ezúttal beszéljünk csak rólatok. 
Panaszkodtok, hogy tönkretettük a könnyűiparotokat. 
Röhögtök, hogy minden termékünk „gagyi”. 
„Rinyáltok”, hogy büféink elárasztották városaitokat. 
Rettegtek, hogy megmérgezünk benneteket az édes
savanyú szószokkal. Szorongtok, mert már mindenütt 
csak kínai árut kapni -  nemcsak a piacokon és 
boltjainkban, hanem plázáitokban,
márkaboltjaitokban, műszaki áruházaitokban is. 
Mindenhol. Anyáztok, hogy csempészáruval töltjük 
meg az országotokat. Hogy mindent hamisítunk. 
Hogy ellopjuk szellemi termékeiteket. Hogy nem 
tanuljuk meg tisztességesen a nyelveteket.

Nem mondanánk, hogy mindez alap nélkül való. 
Azonban tisztázzuk: nem mi kezdtük. Hanem ti. Ti, 
nyugatiak. (A nyugatiakhoz titeket, magyarokat is 
hozzászámolunk; legalábbis amikor Nyugaton jártok, 
mindig azt hangsúlyozzátok, hogy mennyire 
nyugatiak vagytok. Persze amikor felénk 
„kolbászoltok”, megpróbáltok állítólagos ázsiai 
eredetetekkel kicsikarni némi szimpátiát, de nem 
gondolhatjátok komolyan, hogy csak azért, mert 
valamelyik ősötök kétezer éve talán épp a mi 
határvidékünket fosztogatta, olcsóbban fogjuk adni 
nektek a zoknit és a „processzort”. Szóval maradjunk 
abban, hogy ti is a Nyugat része vagytok.)

Mi évezredekig remekül meg voltunk nélkületek, 
eszünkbe sem jutott, hogy áruinkat rátok tukmáljuk, s 
az még kevésbé, hogy bármit is vegyünk tőletek. Ti 
jöttetek hozzánk, hogy vehessetek egy kis selymet, 
porcelánt, teát, csupa olyan dolgot, aminek 
gyártásához bénák voltatok. Ha már ott voltatok, 
kaptatok a termékeinkből valamennyit, bár az üzleten 
nem mi gazdagodtunk meg, hanem a ti kereskedő 
társaságaitok.

Aztán feltaláltátok a „szabad kereskedelem” 
nevű dolgot, ami tőlünk teljesen idegen volt. S mivel 
mi nem akartunk alkalmazkodni, jöttek a 
hadihajóitok, szétlőtték a kikötővárosainkat, 
megbénították a belső hajóforgalmunkat, s ha 
ellenálltunk, lemészároltatok minket. Mindezt azért, 
hogy szabadon hozzájuthassatok kincseinkhez, s hogy 
eladhassatok nekünk mindenféle szirt-szart, amire 
semmi szükségünk nem volt -  olcsó angol szövetet, 
ópiumot (amit egyébként Indiában termeltettetek

rabszolgamunkával) és vasutakat. Tízmillió számra 
mentek tönkre a kézműveseink, csatornái hajósaink és 
rakodómunkásaink, elitünk pedig kábítószerek rabja 
lett. Aztán a sanghaji parkba kitettétek a táblát: 
„Kutyának és kínainak tilos a belépés”.

Ami titeket, magyarokat illeti, mondhatjátok, 
hogy a fentiekből lényegében kimaradtatok. De ez 
nem azért volt, mert jó fejek voltatok, hanem azért, 
mert gyengék. Amikor aztán egyetlen egyszer 
alkalmatok adódott belénk rúgni, meg is tettétek: a 
bokszerfelkelés idején nyalka magyar huszáraitok is 
ott masiroztak a nagyhatalmak büntető 
expedíciójának tagjai között, s jutalmul Tiencsinben 
egy egész városnegyedet kaptatok „koncessziós 
területként”, ahol aztán alig építettek bármi 
maradandót. S akciótokra annyira büszkék vagytok, 
hogy Hadtörténeti Múzeumotok bejáratát ma is az 
ekkor tőlünk zsákmányolt kínai ágyúk szegélyzik.

Amikor aztán a nyugathoz, hozzátok képest 
mintegy száz év késéssel nekiláttunk, hogy ősi 
birodalmunkat modem nemzetállammá alakítsuk át, 
az egész Nyugat kínai nacionalizmusról, nagy-han 
sovinizmusról, erőszakos asszimilációról sikoltozott. 
Nyaldossátok a tibetiek sebeit, de azért hadd tegyünk 
fel néhány kérdést! Hol van a független Baszkföld? 
Hol ülésezik a szuverén breton parlament? Hány skót 
kérte, hogy Nagy-Britanniához tartózhassák? S ki 
hívott be titeket Irakba, Afganisztánba?

De térjünk vissza a gazdasági agresszióra, amire 
ti tanítottatok meg minket, s amivel mostanában 
vádolni szoktatok bennünket. Hát igen, az utóbbi 
időkben fordult a kocka, s most mi árasztunk el 
titeket az áruinkkal. De talán nem elhanyagolható 
különbség köztünk, hogy mi -  saját határainkon kívül 
-  nem alkalmazunk erőszakot. Még a görény 
mongoloknak sem sózunk oda, pedig azok igazán 
megérdemelnék.

Senki nem kényszerít rá a világon senkit, hogy 
kínai alsógatyában járjon, kínai csap alatt mosson 
kezet, kínai polcra pakolja a könyveit, kínai 
„laptoppal” „blogoljon”. Mindezt ti választjátok nap 
mint nap. Persze lassan már nincs is más 
választásotok, de erről is csak ti tehettek, hiszen nem 
volt igényetek a drágább, máshol gyártott „cuccokra”.

Az meg aztán különösen nem a mi hibánk, hogy 
olcsók vagyunk. Asszonyaitokat semmi nem 
akadályozza meg abban, hogy pár dollárért napi 12- 
14 órát görnyedjenek a varrógép előtt. Csakhogy ők 
erre nem hajlandók, a mi asszonyaink igen.

folytatás a szeptemberi Kisújságban.
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Testünk energiáival gyógyulhatunk 
Kineziológiával a „stressz” ellen

A mókuskerék pörgetése közben szemünket 
lezárjuk, „fejünket homokba dugjuk”, hiszen nincs 
rosszabb annál, mintha szembesülnünk kell 
megoldatlan gondjainkkal. Pedig a magunkba zárt 
problémák előbb-utóbb felszínre kerülnek és 
megbosszulják önmagukat. Egy életet is leélhetünk 
úgy, hogy nem érezzük jól magunkat a saját 
bőrünkben. De nem kell ennek így lennie! A 
kineziológia módszerének segítségével
megszabadulhatunk azoktól a negatív érzelmektől, 
amelyek birtokában tudattalanul is létrehozzuk
kudarcainkat, sikertelenségeinket.

Nagy Judit pszichológus, kineziológus,
hipnotherapeuta, az általa alkalmazott gyógymód 
lényegéről, hatásairól számolt be. Mint megtudtuk, 
1998 óta használja munkájában a kineziológiát, mely 
fantasztikus módon egészíti ki a pszichológia
módszerét. Hitvallása szerint az emberekkel való 
foglalkozás soha nem irányulhat egyetlen
megközelítésre. Szakmai tapasztalata, hogy a testet és 
a lelket együttesen kell kezelni. A módszer 
bizonyítottan eredményes, többek között a „stressz” 
okozta problémák széles skáláján: allergiák, fóbiák, 
félelmek, szenvedélybetegségek, pánikbetegségek, 
tanulási nehézségek, kapcsolati problémák, traumák, 
szexuális vagy éppen önértékelési zavarok esetén is. 
A módszer a neurológia tudománya segítségével, a 
test energiáinak mozgósítása révén, holisztikus 
gyógyítás alkalmazásával fejti ki jótékony hatását. A 
név az agy működésének azon elméletén alapul, 
miszerint a bal és jobb agyfélteke életünk különböző 
területeit irányítja. Amikor érzelmi „stressz” hatása 
alatt vagyunk, nem tudjuk az agy teljes kapacitását 
kihasználni, „pánik üzemmódba” kapcsolunk. Ebből 
az állapotból szabadíthatjuk ki magunkat a 
kineziológiával. A probléma feltárását követően, 
pozitív célok megfogalmazásával, az érzelmi 
„blokkok” korrekciójával, utólagos feladat 

megoldásokkal elérhetjük, 
hogy óriási erő, életenergia 
szabadulhat fel bennünk.

Azt az energiát, amit a 
„stressz” lekötött, újra 
szabadon felhasználhatjuk: 
növekszik teljesítő-
képességünk, kreativitásunk, 
önbizalmunk, életünkbe 
vetett hitünk.

Elérhetőség: 0450 416 703.

KNOX HUNGÁRIÁN SENIOR 
CITIZENS CLUB HÍREI 
Találkoznak a Magyar Központban
Cím: 760 Boronia Road Wantima 3152.
2011. Augusztus. 2-án, 16-án, és 30-án.

Június 30. A gazdasági év vége, az évi 
elszámolás ideje. Mivel pénztáros vagyok a Klubban, 
alaposan összegyűlt a tennivalóm. A kitartó, pontos 
munka egész éven át, most hozza meg a gyümölcsét. 
Az elmúlt év, elég nehéznek bizonyult, mert még a 
látásomat is zavarja a makula. Úgy látszik, elérkezik a 
leváltás ideje.

Júliussal elkezdődtek a hidegebb napok, és a 
nagy tennünk lassan melegszik fel. De van nekünk 
egy ügyes elnökünk, aki gondoskodott extra 
melegítőről. Forralt borral várta a tagságot, mikor 
megérkeztek korán reggel. Volt is öröm, sok köszönet 
érte. Egyik visszakézből jövő dicséret így 
hangzott:....jó, jó, de előbb kellett volna kezdeni, és 
nagyobb merőkanállal a kimérést! De ez csak fokozta 
a jóérzést a tagok elismerését az elnöki gondviselés és 
találékonyság iránt.

Július 4-én hunyt el Habsburg Otto, Károly I. fia. 
98 évet élt, 7 gyenneke volt. Ausztriában úgy kapott 
letelepedési engedélyt, ha lemond trónörökösi 
jogáról. Az Osztrák -  Magyar Monarchia teljesen le 
lett törölve Európa térképéről. Bécsben nagy 
pompával temették el, felesége mellé. Kívánsága 
szerint szívét Pannonhalmán helyezték el egy 
urnában. Úgy látszik, neki is fájt Magyarország 
igazságtalan sorsa szívét Magyarfoldön, reánk hagyta. 
Sokat fáradozott egy jobb Európa megteremtésén. A 
EURO szervezésében is része volt. Ezért emlékeztünk 
meg róla és adtunk tiszteletet egy néma perccel. 
Augusztus 2-án, a Klub nap alkalmából a szemről 
lesz előadás -  vetítéssel egybekötve. Reméljük minél 
többen eljönnek, mindenkit szeretettel várunk.

A Vezetőség nevében Bacsa Nóra.

NUNAWADINGI „ÖRÖK IFJAK” HÍREI
A Nunawadingi Örök Ifjak East Burwood-i Hall 
címe: 310 Burwood Hwy. East Burwood. 3151.
Az összejövetelek Július 13-án és 27-én, lesznek, a 
megszokott otthonunkban.
Madai Sándor elnökünk szerencsésen visszaérkezett 
magyarországi jól kiérdemelt nyaralásából. Habár a 
nyaralás gondtalan időtöltés és nyugalom -  de mégis 
az otthonba visszatérés -  megnyugvás! A régi 
barátok, ismerősök hiányoztak neki, - ezt mondta 
nekünk. Isten hozott Sándor, vissza a régi világba. 
Újra teljes a vezetőség létszáma.
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Klubunk egyetlen kimagasló érdekessége volt az 
elmúlt -  rettenetesen nedves -  júliusi hónapban, - 
kirándultunk egy Whittlesea melletti Golf Klubba. A 
Klub vendégszeretete jeléül, ebédet szolgált fel a mi 
45 tagból álló csoportunknak. (Persze, egy kis 
tiszteletdíjért) És, ha hiszik, ha nem erre a napra még 
a nap is kisütött. Langyos szellő lengedezett, de csak 
Whittlesea környékén, hogy kedvezzen a 
Nunawadingi Örök Ifjak jól kiérdemelt 
kirándulásának. Már régen volt, hogy ki tudtunk 
ruccanni az örökös esőzés miatt. A kirándulásra csak 
az autóbuszért fizettünk. Az ebédért Jutkának, a Klub 
nevében állta a költségeket. Köszönjük Jutka, a szép 
kirándulás megszervezését. Az autóbusz utasait 
Lengyel Nándi irányítgatta. Neki is köszönet jár. 
Klubunk nagy reményekkel néz az augusztusi hónap 
felé. Talán felhagy már a nedves időjárás, és egy 
kicsit kisüt a nap is. Talán valóra válik a 4 napos 
Merimbula-i kirándulás terve. Ezzel kapcsolatban 
kérjük, beszéljenek a Nándival.
Szeretném megemlíteni a Vezetőséget, annak tagjait 
szorgos munkájukért. A négy vezető irányítja a 
munkát, ahogy azt az állam és a helyi Tanács előírja. 
Az ő felelőségük, a Klub helyes működése. De mivel 
hogy a szó és a gondolat nem elég, azt valakivel végre 
is kell hajtani. A választmányi tagok és a számos 
önkéntes jelentkezők munkája teljesíti a feladatot. 
Becsüljük, szeressük és tiszteljük önkéntes 
munkásainkat, az elsőktől a székek rakodójáig. 
Fogadjuk tőlük szeretettel és köszönettel munkájukat. 
Már Melboume-ben ismerik kis Klubunk családias 
hangulatát. Meg is őrizzük eme jelzőt, és ha új vendég 
ön, hamar otthon fogja érezni magát közöttünk -  
természetesen szokásos magyar ellátásban részesül.

Jocó
CASEY IDŐS MAGYAROK HÍREI
A Casey-Klub összejövetelei 2011-ben minden 
szerdán a megszokott időben és helyen!
d. e. 9 órától, d.u. 4 óráig a Doveton Public Hall-ban 
78 Power Road Doveton 3177 címen.
A tisztelt olvasóimnak!
Minden szerdán nem csak a baráti összejövetelek a 
fontosak, ahol elszórakozhatunk barátainkkal, hanem 
a finom, frissen főzött magyaros ebéd után , még 
BINGO-zunk is egy kicsit.
A vasárnapi ebédünk, melyet Július 24-én tartottunk, 
nagyon jól sikerült. De ez nem újság , mert Ági és 
Pityu nagyon jó hangulatot teremt a tagoknak és a 
vendégeknek. Ez már megszokott dolog, és sokan 
Melboume-ben várják a mi vasárnapi ebédeinket. A 
következő vasárnapi ebédünk Szeptember 25-én lesz,

amelyre szeretettel várunk minden tagunkat és 
vendégünket.
Augusztus 17-én lesz az Évi Közgyűlésünk -  
tisztségválasztó szavazással egybe kötve. Még van 
lehetőség jelentkezni a vezetőségbe, segíteni a Klub 
működését, ami nem egy könnyű feladat. Minden kis 
segítség biztosítja Klubunk megmaradását, további jó 
működését.
Sajnos megint van egy szomorú hírünk Egy régi, 
kedves tagunk, Honfi Zoltán elment az élők sorából. 
Nyugodjon békében. О is nagyon fog hiányozni 
közülünk. Sajnos, de való, hogy előbb utóbb 
mindannyiunk oda fog kerülni.
Tervezünk egy négy napos kirándulást Merimbulába, 
Augusztus 11-re. Még van egy pár hely a buszon, ha 
valakit érdekel, minél előbb jelentkezzen Bolla 
Évánál, a 9790-5741 telefonszámon, mert 
kiszaladunk az időből.
Kívánok minden kedves olvasónknak jó egészséget, a 
mielőbbi viszontlátásig szeretettel Árpi.

.................  ............... — — — ---------

Háziasszonyok Figyelem!
Ausztráliában jellegzetes Non-Stick Tri-Tanium 

BESSEMER
konyhai főző és sütő edényeket kínálunk 

több színben és méretben.
Régi elhasznált edényeit most nagy kedvezménnyel 

újra cserélheti.
Az új háztartási eszközök beszerzését a vállalat 

speciális kedvezményekkel garantálja. 
BESSEMER minden féle konyhai kiegészítő 

eszközöket is árul, nagy választékban! 
Érdeklődők hívják Gizellát a 

(03) 9563 3296 telefonszámon.

BRIMBANK-I (ST. ALBANS) IDŐS
MAGYAROK KLUBJA.
Találkoznak minden hétfőn 10 órától 4-ig az 
Errington Community Center-ben (Princess St. 
St.Albans) A Klubról érdeklődni lehet a Piroska 041 
832 2160 telefonszámán.
Az összejövetelekre szeretettel vár mindenkit a 
Vezetőség nevében Szánthó Piroska.
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Szeretettel meghívja önt, kedves családját és barátait egy

A GREATER DANDENONG 
IDŐS MAGYAROK SZÖVETSÉGE.
2011 évben a hónap első és harmadik hétfőjén 
találkoznak! Augusztus 1-én és 15-én találkozunk.
a Noble Park Community Centreben, ami a 
Ross Reserve-ben van. (Melwy Reír. 80 E/12)

Az összejövetelre mindenkit szeretettel várunk!

A PRAHRANI IDŐS MAGYAROK KLUBJA
Összejövetelek: Minden pénteken találkoznak, - d.e. 
10 órától -  d.u. 4 óráig.
A Klub címe: 40 Gratan Street Prahran, 3181. 
Prahrani Community Center-ben.
Szeretettel várjuk a tagokat és vendégeket.

DDMSz -  Értesítője!
Augusztus 7-én DDMSz Évi Választó Közgyűlése. 
Szeretettel várunk minden tagunkat -  értesítés a 
Kovács Magdit 9390 0327, Márton Katót
93664382 telefonszámán.

Kovács Sebestyén.

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG AUSZTRÁLIAI
CSOPORTJA, Minden hónap első szombatján 2 
órai kezdettel (Augusztus 6-án) tartja gyűléseit, a 
megbeszélt helyen. További felvilágosítást a 
Szmolnik Lajos 9499 6427 telefonszámán.

MAGYAR NYELVOKTATÁS
Az itteni ,,Prep”-től -  érettségi vizsgáig 

VICTORIAN SCHOOL OF LANGUAGES 
Dandenong High School

Corner o f Princess Highway and James Street 
DANDENONG 3175 (Melway 90 C/5) 

Szombat de. 9.00-től 12.20-ig 
Beiratkozási lehetőség az internetről: 

southeast@vsl.vic.edu.au 
vagy részletes információt és beiratkozó kérvény

lapot kérhet a VSL Area Manager-től: 
Angela Natoli Tel: 9791 9289 

Kedd -  Csütörtök és Pénteken, vagy 
esti órákban Körlaki Ágit - 9570 1638 és 

Bartha Gyöngyit Mob. 0409 857 819 
telefonszámokon.

SZERESD ÉS BECSÜLD VÁLASZTOTT HAZÁDAT 
AUSZTRÁLIÁT

DE NE TAGADD MEG SZÜLŐHAZÁDAT 
M AGYARORSZÁGOT!

mailto:southeast@vsl.vic.edu.au
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Magyar Köztársaság 
Melbourne-i Konzulátusa

Világos István tb. Konzul vezetésével 
Fogadási órák:

Kedden és szerdán de. 10 -  du. 2 óráig.
Cím: 123 St.Georges Road. Nth.Fitzroy 3058 

Melway Ref. Map 30, В 12.
Telefon: (03) 9486 3397 Fax: (03) 9830 0952 

E-mail: hunconsmelb@,telstra. com

a z  a u s z t r á l ia i
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ, 
Victoriai kerület Nth.Fitzroyi gyülekezet 

A szokásos vasárnapi 
ISTENTISZTELETEK KERETÉBEN

igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba 
a magyar templomban: 121 St. Georges Road 

NORTH F I T Z R О Y.
Istentisztelet után ebéd és Klubélet a Bocskai teremben.

A Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezet 
Istentiszteletek

Vasárnap délelőtt 10 órától vasárnapi iskola,
10 órai kezdettel imaóra, 10.45 - tói Istentisztelet 

Szerda este 6 órától imaóra 
Megbeszélés szerint ifjúsági óra. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Cím: 130 Railway Parade Noble Park, 3174.
; Felvilágosítás: Bállá Erika 9761 5153 telefonszámon.

Vagy emailon: beriferi@bigpond.com 
í A honlapunk: www.hungarianbaptistchurch.asn.au

figyelem: figyelem:!
A Hungárián Vide Club Melbourne

újra elindítja működését!
Butterer Ferenc kezdeményezésével, 

vezetésével, és kedvezményes tanítási óráival! 
A tanítás díjmentes a tagoknak!
A Club fenntartása érdekében az 

évi tagsági díj $60.00 lesz.
Bővebb felvilágosításért hívja 

személyesen Ferencet a 
______(03) 9547 3104 telefonszámon.

Melbournei Magyar Televízió - MHTV
Adások vasárnap 16.30 órakor a Channel 31 -es
TV állomáson. Honlap: www.mhtv.net
Email: MHTV@TPG.com.au — vagy mhtv az mc2
kezdőlapról azoknak, akik tagok akarnak lenni.

MAGYAR RÁDIÓ MŰSOROK!
Melbourne! A 3ZZZ Önkéntes Magyar Rádió 
magyar nyelvű adásai kétszer egy héten, kedd délben,
12 és 1 óra között és csütörtökön d.u. 4-5 óra között a 
92.3 FM hullámhosszon. Ezen kívül a 3ZZZ az 
Intemet-en is elérhető: www.3ZZZ.com.au 
Az SBS magyar nyelvű műsora minden hétfon és 
kedden délután 2 órakor pénteken este 10 órakor és 
szombat déli 12 órakor hallható az 1224 Khz-on. 
Brisbane! А 4EB. Queensland magyar nyelvű adása 
az FM 98.1 hullámhosszon, minden csütörtökön 
reggel 8:45 és 10:15 között sugározza programjait.
SZERKESZTŐ 
ASZTALÁRÓL!
Többen kérdezték a vitéz 
Horthy Miklós összejövetelt 
a Központban. A meghívást 
és az értesítést erről az alkalomról 
értékelem, hiszen ahogy tudjuk a 
történelemből, Horthy Miklós, mint Magyarország 
kormányzója rendet teremtett az országban és egész a 
II.-ik Világháborúig Magyarországon egy 
kiegyensúlyozott életet biztosított az ország népének. 
Most egy olyan mozgalom indult, hogy a Kormányzó 
régi lakóhelyén, Kenderesen, egy emlék helyet 
terveznek létesítem. Remélem sikerülni fog ezt az 
elgondolást, megvalósítani. Az illetékesek majd 
beszámolnak a fejleményekről, és majd bővebb 
tudósítást is írunk a Kisújságban._________________

AUSZTRÁLIAI KISÚJSÁG
Megjelenik minden hónap elején.

Felelős Szerkesztő és Kiadó: 
SZEVERÉNY1 LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és Kiadó Hivatal.
9. Howard Ave. Ringwood East, 3135.

VICTORIA, AUSTRALIA.
Telefon és Fax: (03) 9879 8203 

Internet E-mail: kisujsag @ netlink. com. au 
MEGRENDELŐ LAP 

Megrendelem az Ausztráliai Kisújságot 
Félévre: $30.-egész évre $ 60.- Dollár 

(Postai szállítással)
Név :........................................................

Cím :....................................................
................................Postcode:...............

Money Ordert vagy csekket kérjük 
AUSZTRÁLIAI KISUJSAG 

névre kiállítani.

mailto:beriferi@bigpond.com
http://www.hungarianbaptistchurch.asn.au
http://www.mhtv.net
mailto:MHTV@TPG.com.au
http://www.3ZZZ.com.au

